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O que é NCM? 

NCM é a nomenclatura para classificação de mercadorias e produtos adotada pelos 
países do Mercosul. O código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul é composto de 
oito dígitos, sendo os 6 primeiros formados pelo SH - Sistema Harmonizado e os 2 
últimos são formados de acordo com a definição estabelecida pelo Mercosul.  

O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou 
simplesmente Sistema Harmonizado (SH), é um método internacional de classificação 
de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições. Foi 
criado em 1988. 

Este Sistema foi criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional, 
assim como aprimorar a coleta, a comparação e a análise das estatísticas, 
particularmente as do comércio exterior. Além disso, o SH facilita as negociações 
comerciais internacionais, a elaboração das tarifas de fretes e das estatísticas 
relativas aos diferentes meios de transporte de mercadorias e de outras informações 
utilizadas pelos diversos intervenientes no comércio internacional. 

A composição dos códigos do SH, formado por seis dígitos, permite que sejam 
atendidas as especificidades dos produtos, tais como origem, matéria constitutiva e 
aplicação, em um ordenamento numérico lógico, crescente e de acordo com o nível 
de sofisticação das mercadorias. 

A sistemática de classificação dos códigos na Nomenclatura Comum do MERCOSUL 
(NCM) obedece à seguinte estrutura: 

00  00    00   0  0 

 

Exemplo: Código NCM: 0104.10.11  

Animais reprodutores de raça pura, da espécie ovina, prenhe ou com cria ao pé  

Este código é resultado dos seguintes desdobramentos: 

Seção I à ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 

Capítulo 01 à Animais vivos 

Posição 0104 à Animais vivos das espécies ovina e caprina 

Subposição 0104.10 à Ovinos 

Item 0104.10.1 à Reprodutores de raça pura 

Subitem 0104.10.11 à Prenhe ou com cria ao pé 



 

Obs:. O remetente é o responsável pelo registro do código NCM e descrição de 
conteúdo do objeto.  
 

Acesse o sistema de Pré-postagem do Exporta Fácil no endereço 

https://apps2.correios.com.br/efi 

 

 
Clique em Realizar Pré-Postagem. 

 

Informe usuário e senha cadastrados no IdCorreios. 

 

Clique em ENTRAR para prosseguir. 

 

 

 
 

Tela Principal: 

 

Clique no Menu no botão   no canto superior esquerdo para acessar Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM), NCMs Favoritas. 
Em Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) clique em NCMs Favoritas. 



 

 
 
Tela NCM Cadastrar Favoritas 

 

NCM pode ser consultada pelo código ou pela descrição. 

 
 
 

Digite o código com 8 dígitos ou a descrição, clique em pesquisa . 
Será disponibilizada na tabela Resultado da Pesquisa a NCM o código pesquisado. 
Apenas as NCMs marcadas em azul podem ser selecionadas como favorita. 
 

 
 
Para cadastrar NCMs favoritas. 
 
Na tabela Resultado da pesquisa selecione o código NCM para ser copiado para tabela 
NCM(s) Favorita(s). 
 



 

 
 
Caso não tenha conhecimento do código NCM, a pesquisa poderá ser realizada pelo 
capítulo ou pela descrição. 
 
 Digite os dois primeiros dígitos do código NCM. 
 
Utilize a barra de rolagem para selecionar uma NCM marcada em azul e copiar para 
tabela NCM(s) Favorita(s). 
 

 
 
Clique no botão Salvar para concluir o cadastro NCM(s) Favorita(s). 
 

Clique no X para excluir um cadastro da tabela NCM(s) Favorita(s). 
 

 

 
 
 
Para retornar ao Menu clique no botão   Ou 
 
Para sair do sistema clique no botão SAIR no canto superior direito. 
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